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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒๗ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จ ก . พ บ .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พ ิธ ีทํ า บ ุญ ใ ส บ า ต ร
ประจําเดือนกรกฎาคม ณ บริเวณดานหนาพระที่นั่ง
เทวราชสภารมย วังพญาไท เม่ือ ๔ ก.ค. ๖๑  

 พลโท สาโรช เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก เปน
ประธานในพิธีทําบุญใสบาตรประจําเดือนกรกฎาคม ณ 
บริเวณดานหนาพระที่น่ังเทวราชสภารมย วังพญาไท โดยมี
คณะผูบริหารของ พบ. และ ศพม. รวมทั้ง หน.นขต.ศพม. 
รวมพิธีฯ เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดการแขงขันตอบปญหา

ช ีว ว ิท ย า  ช ิง โ ล พ ร ะ ร า ช ท า น ส ม เ ด ็จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานเปดรั้ว

โรงเรียนแพทยทหาร (Open House) ครั้งที่ ๒๑ ซึ่ง

จัดโดยชมรมวิชาการ สโมสร นพท.วพม. เ มื ่อ  ๔ 

ก.ค. ๖๑  

พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. 
เปนประธานเปดการแขงขันตอบปญหาชีววิทยา ชิงโล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และงานเปดรั้วโรงเรียนแพทยทหาร (Open House) 
ครั้งที่ ๒๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๑ โดยหลังจากพิธีเปด ผอ.กศ.วพม. 
พรอมดวย พันเอก ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร และพันเอก ปยพันธ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝาย
กิจการนิสิต ไดเย่ียมชมจุดตาง ๆ ของงานเปดรั้วโรงเรียน
แพทยทหาร (Open House) ครั้งที่ ๒๑  
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สรุปภาพรวม มีผูลงทะเบียนเขารวมงานรวมทั้งสิ้น 
๑๔,๒๘๘ คน โดยมีโรงเรียนที่สงนักเรียนมารวมแขงขัน
ตอบปญหาชีววิทยา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ แหง 
แหงละ ๒ คน รวม ๕๒๘ คน โดยจัดแขงขันเปนสองรอบ  
รอบแรกเปนรอบคัดเลือก มี รร. ที่เขารอบ ๑๒ แหง ผล
การสอบในรอบชิงชนะเลิศ มีดังน้ี รางวัลชนะเลิศ ไดแก รร. 
มหิดลวิทยานุสรณ รองชนะเลิศอันดับหน่ึง คือ รร. สวน
กุหลาบวิทยาลัย  รองชนะเลิศอันดับสอง คือ รร. หาดใหญ
วิทยาลัย 

 คณะผูบริหาร วพม. ขอช่ืนชมความทุมเทใหกับการ
จัดงานในครั้ง น้ีของ นพท./นศพ.วพม. ทุกนาย และ
ขอขอบคุณทีมงานของชมรมวิชาการ สโมสร นพท.วพม. 
และอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน โดยเฉพาะพันเอก สุเมธ เติม
มธุรพจน  

 ภาพสุดทายเปนภาพที่หนังสือพิมพ Bangkok 
Post นําไปลงเปนภาพขาวหนา ๔ เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งที่ ๗/๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๕ ก.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ 
หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. 
เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๑   

 ที่ประชุมฯ ไดรับทราบและเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญ 
ดังน้ี   

- ผอ.กศ.วพม. และคณาจารย กศ.วพม. มีกําหนด
เดินทางไปหารือกับ รพ. ศูนยสกลนคร ในวันที่ ๒๔ ก.ค. 
๖๑ เพ่ือจัดทําบันทึกการประชุมรวมฯ ที่จะยึดถือเปนแนว
ทางการปฏิบัติตอไป 

- ผอ.กศ.วพม. และคณะ มีกําหนดเดินทางไปหารือ
กับผูบริหาร รพ. พุทธชินราช ในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๑ เพ่ือ
แสวงหาความรวมมือในการสง นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ 
ไปฝกปฏิบัติงานใน ๕ สาขาหลัก ไดแก  อายุรศาสตร 
ศัลยศาสตร สูติศาสตรนรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร และ 
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส ในปการศึกษา ๒๕๖๓  

- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดประชุม ครั้ง
ที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ 

- รอง ผอ.กศ.วพม. ฝากขอความรวมมือใหอาจารย
หัวหนาภาควิชาใหความสําคัญกับการนํานโยบายดาน
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ ผอ.วพม. ไดลงนาม
ประกาศไวไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม   

- กําหนดการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
วพม. เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ป
การศึกษา ๒๕๖๐ คือ ๒๖ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐  



PCM EXECUTIVE NEWSLETTER   
Vol.2, No.27 (WEEK 27: July 2-8, 2018) 

3 

- เห็นชอบตารางการศึกษา สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และประกาศ
กองการศึกษา วพม. เรื่อง การขออุทธรณผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- กําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก นพท./
นศพ. ช้ันปที่ ๖ ที่มีความประสงคจะสมัครเพ่ือขอบรรจุเขา
เปน อจ.ปรีคลินิก ในป ๒๕๖๒ คือ ๑๗ ก.ค. ๖๑ เวลา 
๑๓๐๐    

ผู ปกครองได นําน ัก เ ร ียนใหมเข า รายงานตัว /ทํา

สัญญาเปน นพท./นศพ.วพม. รุ นที ่ ๔๒ ณ หอง

ประชุมมงกุฎเวช และหองนิรันดรวิชย อาคารพระ

มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒ ก.ค. ๖๑   

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี เปนประธานในการ

ตอนรับผูปกครองของนักเรียนใหมที่เขารายงานตัวและ

ทําสัญญาเปน นพท./นศพ.วพม. รุ นที ่ ๔๒ ณ หอง

ประชุมมงกุฎเวชและหองนิร ันดรว ิชย อาคารพระ

มงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๑ 

 ใน โอกาส นี ้คณะทํา ง านการสอนด านค ว าม

ปลอดภัยของผูปวย นําโดย พันเอก รศ.สมภพ ภูพิทยา 

และคณะ ไดมารวมตอนรับและแนะนําใหนักเรียนใหม

ทําความรูจักกับหัวขอการเรียนรูเรื่อง ความปลอดภัย

ของผูปวยดวย 

รอง  ผอ.กศ.วพม. จัดประชุมคณะทํางานจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การประเมินสถาบัน

อยางเปนระบบของ วพม. ประจําป ๒๕๖๑” เพื ่อ

เตรียมความพรอมฯ ณ หองประชุม สปค.วพม. เมื่อ 

๓ ก.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. ในฐานะ
รองประธานคณะทํางานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การประเมินสถาบันอยางเปนระบบของ วพม. ประจําป 
๒๕๖๑” ไดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับจัดการประชุมฯ โดยมี พลตรี รศ. โสภณ สิริสาลี ที่
ปรึกษา สปค.วพม. พันเอก ผศ.ราม รังสินธุ ผช.ผอ.วพม. 
ฝายยุทธศาสตร พันเอก ชาญวิทย วิจารณ หน.ผตก.
กอ.วพม. พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ หน.บก.กศ.วพม. 
และพันเอกหญิง ระวีวรรณ เอกสิทธ์ิ หน.ผปว.กอ.วพม. พัน
เอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา เขารวมประชุมดวย  

 สรุป คือ การประเมินสถาบันอยางเปนระบบของ วพ
ม. ประจําป ๒๕๖๑ จะจัดวันที่  ๑๒-๑๓ ก.ค. ๖๑ ณ 
โรงแรมชวาลันรีสอรท อ.ดอนตูม จว.นครปฐม โดย 
ผอ.วพม. ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการประชุมฯ และ
รวมฟงการนําเสนอแผนงานโครงการสําหรับปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดวย  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมสรุปผลการ

ดําเนินการ (after action review) งานพิธีวางศิลา

ฤ ก ษ อ า ค า ร เ ฉ ล ิม พ ร ะ เ ก ีย ร ต ิส ม เ ด ็จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"  และงานวัน

สถาปนา วพม. ครบรอบปที ่ ๔๓  ณ หองณีณา -นิ

รันดร เม่ือ ๖ ก.ค. ๖๑  
   พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุมสรุปผลการดําเนินการ (after 
action review) งานพิธีวางศิลาฤกษอาคารเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ศูนยสถานการณจําลองทางการแพทยทหาร) และงานวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบปที่ ๔๓ โดยมีผูบริหาร คณาจารย 
และ หน.นขต.วพม. เขารวมประชุม ณ หองณีณา-นิรันดร 
เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๑ 

ผลงานว ิจ ัยของคณาจารยและ นพท./นศพ.วพม.  

จํานวน ๑๓ เรื่อง ไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอในการ

ป ร ะ ชุ ม  European Congress of Epidemiology 

2018 ณ เมืองลียง (Lyon) ประเทศฝรั่งเศส  

 ผลงานวิจัยของคณาจารย รวมทั้ง นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๕ และ ๖ จํานวน ๑๓ เรื่อง ไดรับการตอบรับใหไป
นํ า เ ส น อ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  European Congress of 
Epidemiology 2018 ณ เมื อ งลี ย ง  (Lyon) ประ เทศ
ฝรั่งเศส ดังมีรายนาม ดังตอไปน้ี 
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• พันโท ผศ. พันเลิศ ปยะราช ภาควิชาปาราสิตวิทยา 
นําเสนองานเรื่อง Prevalence and risk factors 
associated with leishmania infection in 
Trang, Thailand  

• รอยโท บุญทรพัย ศักด์ิบุญญารัตน ภาควิชาเวช
ศาสตรทหารและชุมชน นําเสนองานเรื่อง 
Prevalence and associated factors of 
ischemic heart disease (IHD) among Thai 
adults with diabetes mellitus: A nation-wide 
cross-sectional survey 

• รอยโท บุญทรพัย ศักด์ิบุญญารัตน ภาควิชาเวช
ศาสตรทหารและชุมชน นําเสนองานเรื่อง 
Prevalence and associated factors of 
uncontrolled hypertension among Thai 
adults with hypertension: A nation-wide 
cross-sectional survey 

• นศพ. กวิน วงศธรรมริน ช้ันปที่ ๖ นําเสนองานเรื่อง 
Drinking unboiled water is the risk factor of 
blastocystis infection in rural community 
Thailand from prospective cohort study 

• นศพ. อธิชา อุดมเดช ช้ันปที่ ๕ นําเสนองานเรื่อง 
Incidence and risk factors of hypertension 
among population in a rural community, 
Thailand, during 2008-2018  

• นศพ. พริม จีระพันธุ ช้ันปที่ ๕ นําเสนองานเรื่อง 
Prevalence and factors affecting 
uncontrolled hypertension among 
hypertensive patients in a rural community, 
Thailand 

• นศพ. ปวัณ เตโชโยธิน ช้ันปที่ ๕ นําเสนองานเรื่อง 
Prevalence and associated factors of 
internet gaming disorder among secondary 
school students in Chachoengsao province, 
Thailand 

• นศพ. อาภาพร มิตรศิริสวัสด์ิ ช้ันปที่ ๕ นําเสนองาน
เรื่อง The prevalence and associated factors 
influencing depression in the geriatric 
population: A cross-sectional study in Baan 
Nayao, Chachoengsao province, Thailand 

• นศพ. ธีระบูลย เลิศวณิชยวัฒนา ช้ันปที่ ๕ นําเสนอ
งานเรื่อง Prevalence, infection intensity and 
risk factors of opisthorchis viverrini infection 
in rural area of central Thailand 

• นศพ. รินรดา วนาวณิชยกุล ช้ันปที่ ๕ นําเสนองาน
เรื่อง Prevalence and associated factors of 
ESBL carries in rural community of Thailand 
2018 

• นศพ. ปาริมา มหามนตรี ช้ันปที่ ๕ นําเสนองานเรื่อง 
Prevalence and associated factors of 
internet addiction among population based 
sample of secondary school student in rural 
community Thailand 

• นศพ. ชนมธวัช บุญญอนุชิต ช้ันปที่ ๕ นําเสนองาน
เรื่อง Cyber-bulling perpetrator and 
victimization among adolescents: 
Prevalence and associated factors in 
population-based sample of secondary 
school student in rural community of 
Thailand 

• นศพ. ธนพัฒน ลิมปอารยะกลุ ช้ันปที่ ๕ นําเสนอ
งานเรื่อง Prevalence and associated factors 
of traditional bully among population-based 
sample of secondary school student in rural 
community, Thailand 
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๙-๑๕ ก.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๒๘/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• จันทรที่ ๙ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐-๑๓๓๐ กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู WFME Tutorial ครั้งที่ ๕ (องคประกอบ
ที่ ๗-๙) ณ หองณีณา-นิรันดร 

• อังคารที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑ การสัมมนาวิชาการ ในหัวขอ 
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และการตายดี ตาม 
พรบ. สุขภาพแหงชาติ จัดโดย รพ.รร.๖ รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และศูนยกฎหมายสุขภาพ
และจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มธ. เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐ 

• พุธที่  ๑๑ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๑๕-๑๐๑๕ (หลัง
ประชุมสภากาแฟ) การประชุมคณะกรรมการจัดงาน
มหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม.  

• พุธที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ การประชุม
คณะทํางานรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.
ทบ.   

• ๑๒-๑๓ ก.ค. ๖๑ การประเมินสถาบันอยางเปน
ระบบของ วพม. ประจําป ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชวาลันรีสอรท 
อ.ดอนตูม จว.นครปฐม   
   

 
******************************* 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๘ ก.ค. ๖๑ 
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